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Визначено переможців та призерів  
регіонального рівня  Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка 

“Я хочу жити в якісному світі” у 2016 році по Черкаській області 
 

Відповідно до Указу Президента України від 31.07.2004 №854 „Про забезпечення 
умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної 
політики” та з метою популяризації загальнодержавного руху за підвищення 
якості життя з 2004 року в Україні щорічно проводиться Всеукраїнська виставка-
конкурс дитячого малюнка “Я хочу жити в якісному світі”.  

Державне підприємство „Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, 
метрології та сертифікації” здійснює організаційно - технічне та інформаційне 
забезпечення проведення виставки-конкурсу у Черкаській області. 

З 1 квітня 2016 року в закладах освіти Черкащини до відома дітей доводилися 
умови проведення виставки-конкурсу, роз’яснювалися питання якості життя, 
проводилися виставки дитячих робіт. Найкращі 99 творчих робіт дітей, які найбільше 
відповідають критеріям оцінки виставки-конкурсу, а саме: актуальність та повнота 
розкриття теми, рівень володіння технікою виконання, матеріалом, творчий підхід 
(забороняється копіювання та запозичення тем тощо), охайність роботи та старанність, 
були направлені до Регіонального конкурсного журі Черкаської області.   

 

 

Нещодавно в ДП «Черкасистандартметрологія» відбулося засідання конкурсного 
журі регіонального рівня  виставки-конкурсу. Малюнки дітей оцінювали Заслужений 
художник України, доцент, завідувач кафедри образотворчого та прикладного 
мистецтва Черкаського національного університету Касьян Тетяна Костянтинівна,  
методист Черкаського міського методичного кабінету установ освіти Дєєва Юлія 
Геннадіївна, завідувач відділу науково-освітньої  роботи Черкаського обласного 
художнього музею Алексанова Анжела Василівна, заступник директора Черкаського 
міського багатопрофільного молодіжного центру Чернюк Лідія Валентинівна, 
директор арт-студії “Глорія” Чуприна Ганна Юріївна, практичний психолог 
дошкільного навчального закладу № 59 Таргоній Ніна Миколаївна та представники   
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ДП «Черкасистандартметрологія»: головний фахівець з загальних питань Костенко 
Анатолій Олександрович, начальник відділу стандартизації та інформаційного 
забезпечення Смоліна Тетяна Леонідівна, інженер ІІ кат. Юрченко Ярослава Сергіївна. 
 

                   
 
В ході засідання члени журі розглянули роботи учасників за номінаціями: 
 „Я пізнаю якісну продукцію" – 37 робіт, 
 „Ми – архітектори якісного світу” – 41 робота, 
 „Кращий плакат на споживчу тематику” - 21 робота. 
Участь у виставці-конкурсі взяли діти трьох вікових категорій, а саме: 
 5 -  8 років – 23  роботи, 
 9 - 12 років - 50 робіт, 
 13 - 17 років – 26  робіт. 
До уваги Регіонального конкурсного журі представлені малюнки, які надійшли з 

Черкаського, Чигиринського, Звенигородського, Драбівського, Тальнівського та           
м. Черкаси. 
 Під час обговорення члени журі висловили думку, що діти відчувають кризу у 
суспільстві. Тому цього року дуже багато малюнків у темних тонах. Особливо гостро 
це відчувають діти найменшої вікової категорії. Але потрібно відзначити і тих дітей, 
які мріють про краще і створили яскраві, позитивні творчі роботи. Маленьких дітей 
цікавлять солодощі та іграшки, у підлітків серед нових тем – навчання і гаджети, діти 
старшої вікової категорії приділяють увагу здоров’ю людей, безпечності 
навколишнього середовища. Вперше висвітлено в дитячих малюнках необхідність 
створення якісних умов життя  для людей з обмеженими можливостями. Дорослих має 
надихати відображення у роботах дітей любові до рідної країни та турбота про мирне 
майбутнє. 
 ДП «Черкасистандартметрологія», як організатор проведення конкурсу на 
Черкащині, по завершенню карантину та зимових канікул проведе урочисту церемонію 
нагородження 27-ми переможців та призерів виставки-конкурсу про що учасників та 
громадськість буде поінформовано додатково. 
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Список переможців і призерів 
Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка   

“Я хочу жити в якісному світі” у 2016 році 
по Черкаській області     

 

Номінація  № 1:  “Я пізнаю якісну продукцію” 
 
Вікова категорія   5 - 8 років     
 
І місце 

Олійник Юля 5 "Найкращий тортик у світі" м. Черкаси 
ІІ місце 

Лавріненко Злата 6 "Якщо якісний чобіток, то ноги просяться в 
танок!" м. Тальне 

ІІІ місце 

Буракова Катерина  8 "І метелик, і джмельок  
люблять якісний медок" м. Черкаси 

 
Вікова категорія   9 - 12 років      
 
І місце  
Решанік Марія 11 "Українські сувеніри" м. Черкаси  
ІІ місце  

Овчаренко Марія 10 "Є у нас за що радіти –  
наш продукт найкращий в світі" м. Черкаси  

ІІІ місце  
Лебедкіна Єлізавета 10 "Вітаміни з бабусиного саду" м. Черкаси  

 
Вікова категорія   13 - 17 років      
 
І місце  
Мелещенко Валерія 13 "Якісне харчування – запорука здоров'я!" с. Шевченкове  
ІІ місце  
Бараннік Ольга 13 "Дари осені" м. Черкаси  
ІІІ місце  
Заїченко Ольга 17 "Гарна освіта – процвітаюча Україна" м. Чигирин  

 
 Номінація  № 2: “Ми – архітектори якісного світу” 
 
Вікова категорія   5 - 8 років  
 
І місце  

Вдовиченко Марія 7 "Побудуємо якісний дім,  
щоб дружно жилося сім'ї в нім" м. Тальне  

ІІ місце  
Мороз Єва 7 "Українські іграшки найякісніші" м. Драбів  
ІІІ місце  
Панюков Микола 6 "Мій край неначе рай" м. Драбів  
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Вікова категорія   9 - 12 років  
 
І місце  
Івануса Оксана 10 "Солодка Українська країна, то моя мрія" м. Драбів  
ІІ місце  

Танцюра Марина 11 Якісне життя людям з обмеженими 
можливостями м. Черкаси  

Костенюк Марина 12 "Заспіваймо пісню про Україну" м. Черкаси  
ІІІ місце  
Тимошенко Марія 12 "Солодкі мрії" м. Черкаси  

Шаповал Євгенія 10 "Відбудуємо і збережемо українські села,  
щоб жили люди щасливі і веселі" м. Тальне  

 
Вікова категорія   13 - 17 років     
 
 І місце  

Теліженко Наталія 16 "Якісна продукція в екологічно-чистому 
середовищі" с. Шевченкове  

ІІ місце  
Каракай Ірина 14 "Захищатиму свій дім" м. Черкаси  
ІІІ місце  
Кривонос 
Володимир 15 "З чистого довкілля і добра світ  збудуємо 

І в майбутнє з ним помандруємо" м. Тальне  

 
Номінація  № 3: “Кращий плакат на споживчу тематику” 
 
Вікова категорія   5 - 8 років    
   
І місце  
Гайшук Анжеліка 8 "Агрофірма "Лебідь" просто клас!" м. Тальне  

 
Вікова категорія   9 - 12 років   
    
І місце  
Скорик Вікторія 10 "Споживай український хліб" м. Драбів  
ІІ місце  

Пономаренко Юлія 11 Я свій вибір зробила: 
Якісне – українське! с. Руська Поляна  

ІІІ місце  

Титаренко Карина 12 "Їжте кашу геркулес,  
буде сила й суперпрес!" с. Шевченкове  

 
Вікова категорія   13 - 17 років  
 
І місце  

Олійник Анастасія 14 "Ми здорову силу маєм,  
ГМО перемагаєм" с. Шевченкове  

ІІ місце  
Піскунова Ірина 14 "Збережеш природу – збережеш себе" м. Тальне  
ІІІ місце  
Баришев Юрій  14 "Ми архітектори якісного світу" с. Червона Слобода  

 


